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REFERAT DE APROBARE 

privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Misentea, 
Leliceni, Fitod, comuna Leliceni, Județul Harghita din domeniul public al Județului 

Harghita în domeniul public al comunei Leliceni, Județul Harghita  
 
 
Sistemele de alimentare cu apă care fac parte din domeniul public al Județul Harghita 
au fost realizate între anii 1997-2016 conform programelor:  

1. Alimentare cu apă a satelor în baza Hotărârii Guvernamentale nr. 687/1997; 
2. Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în 

localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2008-
2012”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 172/2008; 

3. Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare 
menajeră în localităţile din judeţul Harghita care nu pot beneficia de fonduri 
europene în perioada 2013-2016 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Harghita nr. 50/2013. 

După recepția la terminarea lucrărilor, sistemele de alimentare cu apă au fost incluse 
în domeniul public al Județului Harghita și conform celor prevăzute în contractele de 
asociere încheiate prealabil începerii lucrărilor între Județul Harghita și UAT- ul a 
căror rază teritorială a fost realizată investiția , majoritatea sistemelor au fost predate 
în administrare comunelor/orașelor, conform legislației existente în vigoare . 
 

Conform art. 286 alin.(3) al Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, legiuitorul a stabilit ca domeniul public al județului este alcătuit din 
bunurile prevăzute în anexa nr. 3, al Constituției precum şi din alte bunuri de uz sau 
de interes public județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean, 
dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional.   
 

În Anexa nr. 3 din Constituție, Lista cuprinzând unele bunuri care aparțin domeniului 
public al județului, la punctul 3 se menționează: „reţelele de alimentare cu apă 
realizate în sistem zonal sau microzonal, precum şi stațiile de tratare cu instalaţiile, 
construcțiile şi terenurile aferente acestora.” 

 

Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Harghita exercitând controlul în 
anul 2020 la Consiliul Județean Harghita prin Decizia nr. 14/2020 a semnalat faptul că 
sistemele de alimentare cu apă care nu au fost realizate în sistem microzonal, se află 
în inventarul bunurilor publice al Județului Harghita, contrar prevederilor legale și 
solicită transferarea acestora în domeniul public al localităților beneficiare până la 
sfârșitul trimestrului I din 2021.   
 

Consiliul local al comunei Leliceni în cursul lunii decembrie 2020 a aprobat Hotărârea 
nr. 41/2020 privind solicitarea transmiterii Sistemului de alimentare cu apă a 



Comunei Leliceni, din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al 
Comunei Leliceni, Județul Harghita. 
 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ oferă posibilitate la 
trecerea sistemelor de alimentare cu apă care nu au fost realizate în sistem 
microzonal din domeniul public al județului în domeniul public al unei unități 
administrativ –teritoriale, în baza solicitării/cererii comunei/orașului beneficiare prin 
hotărâre a județului. 

 

Luând în considerare cele arătate mai sus, propunem spre aprobare Proiectul de 
hotărâre a Consiliului Judeţean privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă 
a localităților Misentea, Leliceni, Fitod, comuna Leliceni, Județul Harghita din 
domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Leliceni, Județul 
Harghita . 
 
 
 
 
Miercurea Ciuc, ____________ 2021. 
 
 
 
 
 
 Birta Antal Bardocz Mária  
 director general, consilier  
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